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USAF REZYGNUJĄ Z LEKKICH SAMOLOTÓW
SZTURMOWYCH. INICJATYWĘ PRZEJĘŁY SIŁY
SPECJALNE
Rzecznika US Air Force, Ann Stefanek potwierdziła zarzucenie planów zakupu 300 lekkich samolotów
szturmowych w ramach programu OA-X. Tematem zainteresowało się natomiast amerykańskie
dowództwo operacji specjalnych (SOCOM - US Special Operations Command), które chce pozyskać 75
lekkich maszyn dla wsparcia operacji zagranicznych.
Wybór ograniczał się już do dwóch maszyn Textron AT-6 Wolverine i dwóch Embraer A-29 Super
Tucano.
Trwający od trzech lat program, mający w teorii wyłonić lekką i tanią w eksploatacji maszynę, która
zastąpiłaby w zadaniach wsparcia bojowego wysłużone A-10 Thunderbolt II kończy się zakupem nie
300 lecz zaledwie kilku maszyn. Zakwaliﬁkowane do ścisłego ﬁnału turbośmigłowce Textron AT-6
Wolverine i Embraer A-29 Super Tucano zostaną pozyskane zaledwie w licznie dwóch egzemplarzy
każdy. US Air Force ostatecznie zrezygnowało z OA-X, kierując środki na bardziej palące potrzeby.
Czytaj też: Przed A-10 modernizacja i kolejna dekada służby w USAF [ANALIZA]
AT-6 mają być wykorzystane w USAF do badań nad systemami transmisji danych i komunikacji w
ramach projektu Airborne Extensible Relay Over-Horizon Network. Z kolei dwa A-29, których zakup
zaplanowano na bieżący rok, zostaną użyte przez U.S. Air Force Special Operations Command do
szkolenia pilotów, którzy posłużą w krajach sojuszniczych jako instruktorzy lub doradcy. Wśród krajów
tych wymienia się np. Afganistan, który zdecydował się na pozyskanie A-29 Super Tucano za
pośrednictwem rządu USA.
Czytaj też: Embraer i Sierra Nevada dostarczą Super Tucano dla Nigerii
Pałeczkę porzuconą w tej sztafecie przez siły powietrzne przejmują SOCOM, które już w roku ﬁskalnym
2020 uzyskały od Kongresu wsparcie, aby przejąć część środków przeznaczonych na program lekkich
samolotów szturmowych USAF. Dowództwo Operacji Specjalnych określa zapewniane w ten sposób
możliwości operacyjne jako „potrzebne SOCOM i narodowi”. Stąd program szkolenia na A-29, ale
wojska specjalne są otwarte na inne opcje niż wybór pomiędzy A-29 i AT-6.
W roku ﬁskalnym 2021 budżet obronny USA zawiera już fundusze wysokości 106 mln dolarów na
rozpoczęcie realizacji programu, którego celem jest zakup co najmniej 75 lekkich samolotów
szturmowych, mogących wspierać operacje SOCOM w konﬂiktach asymetrycznych. Jest to szczególnie

dobra informacja dla producentów dwóch wymienionych maszyn, ale nie można wykluczyć iż do
rywalizacji o kontrakt dla US Special Operations Command wejdą również inne konstrukcje.

